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Bevezető 

 

„Szeretem, ha mennek a dolgok. Ha nem mennek, szeretem elérni, hogy menjenek.”                      

Churchill 

 

Iskolánk alapvető célja, hogy mindenki, aki intézményünkkel kapcsolatba kerül, elégedett legyen 

munkánkkal, tevékenységünkkel. Éppen ezért minden problémát igyekszünk azonnal, helyben és 

humánusan megoldani, hogy minden érintett fél megelégedését szolgálja a jogszabályi keretek 

figyelembevétele mellett. 

 

A panaszkezelési rend az iskolában 

 A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog – vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és 

elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, államigazgatási eljárás hatálya alá. 

 Az iskola tanulóit, szüleiket/gondviselőiket, valamint az iskola dolgozóit panasztételi jog illeti meg.  

 A panasz jogosságát, okával kapcsolatos körülményeket a panaszkezelés lépcsőfokai szerint 

vizsgáljuk meg. 

 A panasz jogossága esetén, az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni kell, hogy a probléma a 

lehető legrövidebb időn belül elháruljon. 

 A „Panaszkezelési szabályzat”-ról az iskolába lépéskor a házirenddel együtt minden tanulót, 

szüleiket, és minden új dolgozót tájékoztatni kell. 

 

A panaszkezelés lépcsőfokai 

1. szint: Konkrét esetben eljáró személy kezeli a problémát. 

2. szint: Osztályfőnök / közvetlen munkaterületi felelős kezeli a problémát. 
 

Amennyiben nem sikerül eddig a szintig megoldani a problémát, akkor meg kell történnie a 

panaszkezelési nyilvántartó lap felvételének (lásd. 1. számú melléklet). 
 

3. szint: Igazgatóhelyettesek, technikai dolgozó esetében az igazgató kezeli a problémát (elsősorban 

hozzájuk kell fordulni, ha  

              az 1., 2. szinten nem sikerül megoldást találni). 

4. szint: Igazgató. 

 

A bejelentés módja 

A panaszkezelő felé a panasztevők panaszaikat megtehetik: 

 személyesen munkanapokon munkaidőben, 

 telefonon (+36-62/291-522 vagy +36-30/618-93-11), 

 faxon (+36-62/291-522), 

 levélben (6783 Ásotthalom Kiss Ferenc krt. 76.), 

 elektronikusan (igazgato.bedo@gmail.com), 

 a partneri elégedettségi mérésre szolgáló kérdőíveken. 

 

Panaszkezelési eljárásrend 

 A 3-4. szint felelőse megvizsgálja 3 munkanapon belül a panasz jogosságát.  
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 A 3-4. szint felelőse tisztázza az ügyet a panaszossal, akkor is, ha a panasz nem jogos vagy 

vizsgálata mellőzhető, az alábbiak szerint: 
o jogtalan a panasztétel, 

o egy korábbival azonos tartalmú és ugyanazon panaszos ismételten teszi,  

o ha a panasz névtelen bejelentésként érkezett,  

o ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről- mulasztásról – való tudomásszerzéstől 

számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát.  

 Ha a panasz jogosnak minősül, akkor a 3-4. szint felelőse 5 munkanapon belül egyeztet a 

panaszossal. 

 Ezt követően a felelős és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és elfogadja az 

abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult.  

 Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen 

értékeli a panaszos és a felelős a beválást. 

 Amenyiben a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg, akkor új alternatívákat kell 

keresni a sikeres megoldás érdekében, lehetőleg az intézményi keretekben maradva. 

 Az írásos panaszokról „Panaszkezelési nyilvántartás”-t vezetünk, mely az iktatott anyagok részét 

képezi. 

 A 3. szint felelősei tanév végén ellenőrzik a panaszkezelés folyamatát, összegzik a 

tapasztalatokat, melyet az igazgató felé továbbítanak. 

 A panaszkezelési eljárás során minden esetben referálni kell az igazgató felé, a megtörtént 

lépésekkel kapcsolatban. 

 

 

 

Záradék 

 

A dokumentum nyilvános. 

Munkanapokon, munkaidőben megtekinthető a titkárságon, illetve az intézmény honlapján 

(www.bedo-ahalom.sulinet.hu) bármikor. 

A titkárságon tájékoztatás is kérhető személyesen. 

A dokumentum igazgatói hatáskörben igény szerint módosításra kerül. 

 

 

Ásotthalom, 2020. szeptember 1. 

 
 

 

PH.     Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó        

                          igazgató      

http://www.bedo-ahalom.sulinet.hu/
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1.számú melléklet: Panaszkezelési nyilvántartó lap 

 

Panaszkezelési nyilvántartó lap 
Panasztétel időpontja: 

 

Panasztevő neve: 

Panasz leírása: 

 

Panaszfogadó 

neve:  Kivizsgálás módja:  

beosztása:  Kivizsgálás eredménye: 

Szükséges intézkedés: 

Végrehajtásért felelős neve: 

 

 

Panasztevő tájékoztatásának időpontja: 

 

 

 
 

Ásotthalom, 20…    ……………………  …… 

  

 

 

……………………………   ……………………………                                 

     Panasztevő aláírása        Panaszkezelő aláírása 


